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Taustaa

Ympäristönsuojelulaissa (86/2000) on säädetty yleisestä velvollisuudesta johtaa ja käsitellä kiinteistön jätevedet siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vesikäymälän jätevedet
sekä muut talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka muuhun
uomaan tai altaaseen siten, että jätevesien puhdistus vastaa vähintään lain nojalla annetussa asetuksessa tarkoitettujen puhdistustoimien tehoa. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan kuitenkin
johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Valtioneuvosto antoi ympäristönsuojelulain 11 ja 18 §:n nojalla vuonna 2003 asetuksen talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
(542/2003, jäljempänä hajajätevesiasetus).
Hajajätevesiasetus tuli voimaan 1 päivän tammikuuta 2004, ja sitä on siten sovellettu jo yli seitsemän vuoden ajan sellaisilla kiinteistöillä, joilla on rakennettu kokonaan uusi rakennus tai tehty laajuudeltaan uudisrakentamista vastaavia, rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttäviä korjaus- tai
muutostöitä. Hajajätevesiasetuksen voimassa olevan 12 §:n siirtymäsäännösten mukaan asetuksen
voimaan tullessa vuonna 2004 olemassa olleet käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät tulee saattaa vastaamaan asetuksen vaatimuksia viimeistään kymmenessä vuodessa asetuksen voimaantulosta eli 1
päivä tammikuuta 2014 mennessä. Asetuksen toimeenpano on kuitenkin edennyt hitaasti, ja toimijoiden arvion mukaan vain noin 10 - 15 prosenttia kiinteistöistä on tähän mennessä tehostanut jätevesien käsittelyä asetuksen edellyttämällä tavalla. Asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvista kaikkiaan noin 300 000 kiinteistöstä siten vielä noin 200 000 kiinteistön on arvioitu olevan siirtymäajan
piirissä. Osaltaan hitaaseen toimeenpanoon ovat vaikuttaneet epätietoisuus edellytetystä käsittelyjärjestelmästä tai vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen piiriin saatettavista alueista, pienpuhdistamojen korkea hinta ja avustusjärjestelmän puutteet sekä julkisuudessa esillä olleet tutkimustulokset
eräiden pienpuhdistamojen toimivuuden teknisistä ongelmista.
Hallitus antoi 1 päivänä lokakuuta 2010 eduskunnalle esityksen laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja
103 §:n muuttamisesta (HE 179/2010). Esityksessä ehdotettiin muutettavaksi ympäristönsuojelulakia siten, että kiinteistön ominaisuuksiin ja kiinteistön haltijaan liittyvät erityispiirteet voitaisiin nykyistä joustavammin ottaa huomioon talousjätevesien käsittelyä koskevia säännöksiä sovellettaessa.
Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on hakemuksesta voinut
myöntää hajajätevesiasetuksessa säädetystä velvoitteesta kiinteistökohtaisen poikkeuksen enintään
viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus on voitu myöntää, jos asetuksessa edellytetyt toimet kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön jäteveden käsittelyvaatimusten noudattamiseksi kiinteistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä vähäisenä. Kunnissa ei vielä siirtymäajan kuluessa ole ollut tarpeen käytännössä soveltaa ympäristönsuojelulain
kiinteistökohtaista poikkeusta koskevia säännöksiä. Epäselvyyttä oli kuitenkin jo ennakolta ollut
erityisesti sen suhteen, missä määrin kyseiset säännökset mahdollistavat kiinteistön haltijan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja taloudellisen tilanteen huomioon ottamisen kohtuullisuutta koskevassa arvioinnissa.
Ehdotetulla ympäristönsuojelulain muutoksella oli tarkoitus selkiyttää tilannetta ja kirjata ympäristönsuojelulakiin myös sellaisia kiinteistön haltijan elämäntilanteeseen ja taloudelliseen asemaan liit-
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tyviä tekijöitä, jotka voitaisiin ottaa poikkeusharkinnassa huomioon. Poikkeamisen edellytyksiä arvioitaessa huomioon otettavina erityisinä tekijöinä ehdotettiin mainittaviksi kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavalla alueella, kiinteistön haltijan ja muiden kiinteistöllä vakituisesti
asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät tekijät sekä kiinteistön haltijan
pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. Lisäksi
lain voimaantulosäännökseen sisältyvällä niin sanotulla automaattilykkäyksellä ehdotettiin vapautettaviksi yli 68-vuotiaat kiinteistön omistajat hajajätevesiasetuksen vaatimusten noudattamisesta siltä osin, kun kyse on asetuksen siirtymäajan piiriin kuuluvista olemassa olevista kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä.
Perustuslakivaliokunta piti hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa perustuslain kannalta
välttämättömänä, että ympäristövaliokunta arvioi sitä, miltä osin asetus sisältää sellaista yksilön
velvollisuuksien kannalta olennaista normiainesta, joka perustuslain 80 § huomioon ottaen kuuluisi
lain tasolle. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan edelleen, että samassa yhteydessä olisi
syytä varmistua laissa säädettävien talousjätevesien käsittelyä koskevien vaatimusten asettuvan sellaiselle tasolle, että ne on kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla myös mahdollista
moitteettomasti täyttää. Voimaantulosäännökseen ehdotetulle 68 vuoden ikärajalle eli ns. automaattilykkäykselle perustuslakivaliokunta katsoo olevan perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja
hyväksyttäviä perusteita.
Ympäristövaliokunta pyrki yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa täyttämään esitetyt vaatimukset selvittäen asiaan liittyvät näkökohdat mahdollisimman laajasti ja perusteellisesti. Kokonaisarvioinnin lähtökohtana oli ensin näkemys siitä, mikä osa asetukseen sisältyvästä sääntelystä on perustuslain 80 § huomioon ottaen syytä säätää lain tasolla. Valiokunta katsoi ministeriön kanssa suorittamaansa arviointiin viitaten, että asetuksesta on tarpeen nostaa lain tasolle jätevesien yleisten käsittelyvaatimusten määräytymisen perusteiden lisäksi jonkin verran muuta sääntelyä. Suorittamansa
kokonaisarvioinnin perusteella ympäristövaliokunta piti välttämättömänä myös kohtuullistaa ja selventää sääntelyn tavoitteita kokonaisuudessaan.
Ympäristövaliokunnan mietinnön (YmVM 18/2010) pohjalta eduskunta hyväksyi 11.2.2011 ympäristönsuojelulain muutoksen (EV 288/2010). Lakiin hyväksyttiin näin lisättäväksi uusi 3 a luku, joka sisältää säännöskokonaisuuden talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla. Ympäristönsuojelulain muutos tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2011. Lisäksi eduskunta edellytti hyväksymässään lausumassa, että hallitus kumoaa voimassa olevan hajajätevesiasetuksen ja antaa uuden, hyväksymänsä lainmuutoksen mukaisen asetuksen mahdollisimman pian
lainmuutoksen hyväksymisen jälkeen. Näillä säädösmuutoksilla ei ole vaikutusta jätevesijärjestelmän rakentamisen edellyttämiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisiin lupamenettelyihin.
2
2.1

Nykytila
Keskeiset säädökset

Ympäristönsuojelulaki
Ympäristönsuojelulain uudessa 3 a luvussa säädetään talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Luvun alkuun on 27 a §:ään siirretty pääosin muuttumattomina voimassa
olevasta hajajätevesiasetuksesta talousjätevesien käsittelyyn liittyvät keskeiset määritelmät eli talousjäteveden, jätevesien käsittelyjärjestelmän, jätevesijärjestelmän, haja-asutuksen kuormitusluvun,
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käsittelemättömän jäteveden kuormituksen ja lietteen määritelmät. Aiemmin ympäristönsuojelulain
103 §:ään sisältynyt jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus on siirretty uudeksi 27 b §:ksi.
Jätevesien käsittelyjärjestelmästä ja sille asetettavista vaatimuksista säädetään ympäristönsuojelulain 27 c §:ssä. Sen 1 momentin mukaan kiinteistöllä tulee olla talousjätevesien käsittelyä varten jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka tulee soveltua käyttökohteeseensa ottaen huomioon kiinteistön
käytöstä aiheutuva käsittelemättömän jäteveden kuormitus, muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, ympäristön pilaantumisen vaara ja ympäristöolosuhteet. Jätevesien käsittelyjärjestelmä on 2
momentin mukaan suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että sillä voidaan kohtuudella
normaalikäytössä olettaa saavutettavan valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelylle
tarkemmin määriteltävä käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen perustuva riittävä puhdistustaso orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta. Riittävä puhdistustaso tulee asetuksessa määrittää siten, että sillä voidaan saavuttaa ympäristönsuojelun kannalta kokonaisuutena tarkastellen hyväksyttävä kuormituksen taso ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Riittävällä puhdistustasolla on käytännössä tarkoitettu lain säätämisen yhteydessä voimassa olevan hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaista lievempää vaatimustasoa, mikä käy ympäristövaliokunnan mietinnöstä myös ilmi.
Asetuksella säädetyn vähimmäispuhdistustason sijasta sovelletaan 27 c §:n 3 momentin mukaan ankarampia puhdistusvaatimuksia, jos niistä muualla laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai
määrätään. Ympäristönsuojelulain lisäksi myös vesihuoltolaissa (119/2001), terveydensuojelulaissa
(763/1994) ja maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa ja kunnallisissa määräyksissä on säädetty kiinteistön vesihuollon järjestämiseen ja talousjätevesien käsittelyyn
liittyvistä vaatimuksista. Vähimmäispuhdistustasoa ei myöskään sovelleta alueella, jota koskevat
ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan annetut, ympäristöolosuhteista johtuvat puhdistustasoa koskevat kunnan ympäristönsuojelumääräykset.
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta kiinteistökohtaisesti säädetään ympäristönsuojelulain 27 d §:ssä. Poikkeusmahdollisuus koskee pykälässä nimenomaan 27 c §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella säädettyjä jätevesien käsittelyn puhdistustasoa koskevia vaatimuksia eikä
lain 27 b §:n mukaisesti jätevesien yleisestä puhdistamisvelvollisuudesta siten voida myöntää poikkeusta. Asetuksella säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Pykälässä säädetään myös tarkemmin niistä tekijöistä, jotka otetaan huomioon arvioitaessa
toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta. Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta poikkeuksen enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.
Vesihuoltolaki
Hajajätevesiasetusta ei sovelleta sen 2 §:n mukaan silloin, jos kiinteistö on liitettävä vesihuoltolain
3 §:n tarkoittaman vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Vesihuoltolain säännökset ja lain nojalla
kunnassa tehdyt päätökset rajaavat siten olennaisilta osin myös hajajätevesiasetuksen soveltamisalaa. Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin vesihuoltolaissa ja muussa laissa säädetään. Kunnalle syntyy kuitenkin velvollisuus huolehtia vesihuollon järjestämisestä, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuo-
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lella kiinteistön omistaja tai haltija kuitenkin yleensä vastaa kiinteistön vesihuollosta noudattaen mitä erityisesti ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.
Järjestämisvelvollisuutensa toteuttamiseksi kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta,
jonka sisällä toimivan laitoksen on järjestettävä vesihuolto. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
kiinteistöllä on vesihuoltolain 10 §:n nojalla vastavuoroisesti velvollisuus liittyä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan vastuulla on suunnitella ja toteuttaa kokonaisuutena vesihuollon järjestelyt kunnassa vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti siten, että laitoksen viemäröinti ulotetaan alueille, jossa se on ympäristönsuojelullisesti ja taloudellisesti perusteltua. Tämä tarkoittaa käytännössä
myös sitä, että vesihuoltolaitosten toiminta-alueita ja siten viemäriverkostoon liittymisvelvollisuutta
ei tulisi ulottaa alueille, joilla viemäriverkoston rakentamisen kustannukset tulevat kiinteistön omistajalle selvästi ympäristönsuojelun vaatimukset täyttävän kiinteistökohtaisen jätevesiratkaisun kustannuksia korkeammiksi.
Kunnan tulee vesihuoltolain 5 §:n mukaan yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja
pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmassa
tulee 5 §:n 3 momentin mukaan kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla,
joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- tai
asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset. Kunnan tulisi vesihuollon kehittämissuunnitelmia päivittämällä huolehtia siitä, että jätevesihuollon tehostamista suunnittelevien haja-asutusalueiden asukkaiden saatavissa on tieto viemäröitävistä alueista, jotta virheelliset kiinteistökohtaiset investoinnit
voidaan välttää. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat vuonna 2010 lähettämillään valvontakirjeillä myös muistuttaneet kuntia asiasta, ja monissa kunnissa onkin parhaillaan vireillä vesihuollon kehittämissuunnitelmien päivitystyö.
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Jätevesien käsittelyjärjestelmää koskevan 27 c §:n 4 momentissa viitataan jätevesijärjestelmän rakentamisen ja muuttamisen sekä niiden edellyttävän luvan sekä käyttö- ja huolto-ohjeen osalta
maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla haja-asutuksen jätevesihuoltoa
voidaan ohjata muun muassa kunnan rakennusjärjestyksellä, kaavamääräyksin ja -ohjein sekä rakennuslupaehdoin. Kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan oltava rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista olosuhteista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen toteuttamiseksi tarpeelliset määräykset. Nämä voivat koskea myös viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä ja ne voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.
Suunniteltaessa maankäyttöä kaavalla, on sitä laadittaessa otettava muun ohella huomioon, että
viemäröinti voidaan järjestää tarkoituksenmukaisella ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla (maankäyttö- ja rakennuslain 28, 39 ja 54 §). Kaavassa voidaan antaa tarvittavia määräyksiä myös liittyen jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn kaava-alueella. Määräyksiä on
noudatettava rakennuskohteissa, jotka toteutetaan kaavan ollessa voimassa.
Rakennusluvan edellytyksenä on muun ohella, että kohteen jätevedet voidaan hoitaa ilman haittaa
ympäristölle (maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n 2 momentti sekä 135 ja 136 §). Rakennusluvassa
annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 141 §:n mukaisesti tarpeelliset lupamääräykset myös jäteveden johtamisesta, jotka voivat koskea muun ohessa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamista ja
niistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen rajoittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanossa kunnan rakennusvalvonta edistää rakentamisen laatua varmistamalla muun muassa suunnitteli-
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joiden ja työmaan työnjohtajien pätevyydet, joista on säädetty Suomen rakennusmääräyskokoelmassa. Näitä laadunvarmistustoimia sovelletaan myös viemäritöihin rakennusluvan tarvitsemissa
hankkeissa, kun rakennetaan kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää.
Maankäyttö- ja rakennuslain 125 ja 126 §:ssä säädetään yleisesti rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta eli rakennusluvan ja toimenpideluvan tarpeesta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 62 §:n 1 kohdan mukaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 63 §:n perusteiden mukaisesti kunnilla on kuitenkin mahdollisuus rakennusjärjestyksessään vapauttaa erillisenä toteutettava jätevesijärjestelmän tehostamis- tai uusimistyö luvanvaraisuudesta tai määrätä
maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisesta koko kunnan alueella tai osassa kunnan aluetta. Näin kunnat voivat sovittaa jätevesijärjestelmien rakennusvalvonnan
toimet omien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti.
Rakennuskohteen käytön edellytyksiä parannetaan käyttö- ja huolto-ohjeella, joka maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 66 §:n mukaisesti on laadittava pääsääntöisesti kaikista asuinrakennuksista. Hoito-ohjeen tulee kattaa myös rakennuskohteen jätevesijärjestelmät. Lain 153 §:n 2 momentin mukaisesti käyttö- ja huolto-ohjeen on oltava riittävän valmis ja luovutettavissa kohteen omistajalle ennen
kuin rakennuskohteessa voidaan suorittaa loppukatselmus. Täten asianmukainen käyttö- ja huoltoohje on rakennuksen käyttöönoton edellytys.
Laki vesienhoidon järjestämisestä
Vesientilaan liittyvistä tavoitteista säädetään vuonna 2004 voimaan tulleessa laissa vesienhoidon
järjestämisestä (1299/2004), jolla on pantu täytäntöön EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi
(60/2000/EY). Laissa vesienhoidon järjestämisestä säädetään vesien hoidon suunnittelusta, ja sen
yleisenä tavoitteena on vesien hyvä tila. Vesien hoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueittain,
jolloin tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti kustannustehokkuus huomioon ottaen. Lakiin perustuvat Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kattavat vesienhoitosuunnitelmat on hyväksytty valtioneuvoston päätöksellä 10.12.2009. Vesienhoitosuunnitelmien
mukaisten toimien toteuttamista tulee edistää myös haja-asutuksen jätevesikuormituksen osalta.
Laissa vesienhoidon järjestämisestä määritellään vesienhoidon perustoimenpiteiksi kansalliseen
lainsäädäntöön pohjautuvien säädösten mukaiset toimet kuten haja-asutuksen jätevesien käsittelyn
tehostaminen. Täydentävät toimenpiteet nojautuvat usein taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön ja
ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisia. Tällaisia ovat esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet. Toimenpideohjelmissa esitettyjä toimenpiteitä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi toteutetaan monilla eri keinoilla, jotka eivät ole vesienhoitolain nojalla suoraan julkishallintoa
tai yksittäisiä toiminnanharjoittajia velvoittavia.
2.2

EU-lainsäädäntö

Euroopan yhteisössä ei ole kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyä koskevaa erityistä direktiiviä.
Yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva direktiivi (91/271/ETY), antaa vähimmäisvaatimuksia jätevesien käsittelystä yli 2000 asukkaan taajamille ja edellyttää tätä pienempien taajamien jätevesien
asianmukaista käsittelyä. Yhdyskuntajätevesidirektiivi on saatettu Suomessa voimaan valtioneuvoston asetuksella yhdyskuntajätevesistä (888/2006).
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä yhteisön vesipolitiikan puitteista (2000/60/EY) on
puolestaan pantu kansallisesti täytäntöön edellä mainitulla lailla vesienhoidon järjestämisestä. Di-
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rektiivin mukaisesti vesien suojelua yhteisön alueella tulee toteuttaa suunnitellusti siten, että saavutetaan vesien hyvä tila koko yhteisön alueella. Direktiivi edellyttää vesien suojelun toimien toteuttamista niillä alueilla, joilla ihmisen vaikutuksesta vesien tila ei ole hyvä. Haja-asutuksen jätevedet
on yksi vesien kuormittaja. Hajajätevesiasetuksella on parannettu edellytyksiä tehostaa hajaasutuksen jätevesien käsittelyä, pienentää jätevesistä vesiin joutuvaa kuormitusta ja edistää siten
myös osaltaan vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoa.
Rakennustuotteiden sisämarkkinoita on luotu Euroopan talousalueella rakennustuotedirektiivin
(89/106/EY) mukaisen järjestelmän avulla. EU:n parlamentti hyväksyi 18.1.2011 rakennustuotedirektiivin korvaavan rakennustuoteasetuksen, joka tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. Käytännössä sisämarkkinat syntyvät harmonisoitujen tuotestandardien kautta, joita on julkaistu tällä
hetkellä noin 400 kappaletta tavoitteen ollessa noin 600 kappaletta. Jäteveden pienpuhdistamot ja
saostussäiliöt kuuluvat myös tällaisen jo julkaistun harmonisoidun tuotestandardin piiriin. Rakennustuoteasetuksen myötä harmonisoitujen tuotestandardien piiriin kuuluvien rakennustuotteiden
CE-merkintä tulee kaikissa EU:n jäsenmaissa pakolliseksi 1.7.2013. Suomessa ei ole tarkoitus säätää yleisesti CE-merkinnän pakollisuudesta ennen rakennustuoteasetuksen voimaantuloa. Ympäristönsuojelulain vaatimukset jätevesien käsittelyltä edellytettävästä puhdistustasosta voidaan saavuttaa useilla vaihtoehtoisilla teknisillä ratkaisuilla. Käytännössä tällaisia ratkaisuja ovat ainakin pienpuhdistamot, maaperäkäsittelyt (maaimeyttämöt ja maasuodattamot) ja jätevesien johtaminen umpisäiliöön. Maaperäkäsittelyille tai niin sanottujen harmaiden jätevesien puhdistuslaitteille ei ole
laadittu EU:n tasolla harmonisoitua tuotestandardia eikä niiltä siten kansallisestikaan voida edellyttää CE-merkintää.
2.3

Muut Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet

Itämeren suojelusopimuksen (SopS 2/2000) mukaisen Helsingin komission eli HELCOMin piirissä
on laadittu Itämeren suojelun toimintaohjelma, joka hyväksyttiin marraskuussa 2007. Sen tavoitteena on palauttaa Itämeri hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2021 mennessä. Toimintaohjelman hajaasutuksen jätevesien käsittelyä koskevan suosituksen 28E/6 mukainen puhdistustaso vastaa voimassa olevan hajajätevesiasetuksen mukaista kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä säädettävää lievempää puhdistustasoa. Suosituksen mukaan tulee edistää lievempää kuormitustasoa vastaavia toimenpiteitä haja-asutusalueilla vuoteen 2017 mennessä.
3
3.1

Asetusehdotus
Säädösperusta ja keskeiset ehdotukset

Uusi hajajätevesiasetus annettaisiin ympäristönsuojelulain 27 c §:n 2 ja 3 momentin nojalla. Voimassa oleva hajajätevesiasetus on annettu ympäristönsuojelulain 11 ja 18 §:n nojalla. Uuden ympäristönsuojelulain 3 a luvun säätämisen yhteydessä 18 § on kumottu ja asetuksenantovaltuudet on talousjätevesien käsittelyn osalta koottu 27 c §:ään. Jätevesien käsittelyjärjestelmällä tulee 27 c §:n 2
momentin mukaan voida kohtuudella normaalikäytössä olettaa saavutettavan valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelylle tarkemmin määriteltävä käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen perustuva riittävä puhdistustaso orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta. Valtioneuvoston asetuksella annetaan 27 c §:n 2 momentin mukaan tarkemmat säännökset vaadittavasta puhdistustasosta ja talousjätevesien kuormituksesta ympäristöön sekä jätevesijärjestelmän suunnittelusta,
käytöstä ja huollosta ja lietteen poistamisesta. Lisäksi 27 c §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston
asetuksella säädetään ohjeellisesta puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan vähimmäisvaatimustasoa ankarampia
vaatimuksia.
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Uudella asetuksella kumottaisiin eduskunnan lausuman mukaisesti voimassa oleva hajajätevesiasetus ja korvattaisiin se ympäristönsuojelulain muutoksen mukaisella asetuksella. Keskeinen muutos
uudessa asetuksessa verrattuna voimassa olevaan hajajätevesiasetukseen olisi nykyisen lievemmän
talousjätevesien puhdistustason säätäminen perusvaatimustasoksi, josta kunnissa voitaisiin poiketa
antamalla ankarampia ympäristönsuojelumääräyksiä pilaantumiselle herkillä alueilla. Voimassa
oleva vaatimustaso vastaisi siten jatkossa sitä ohjeellista puhdistustasoa, jota kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti tulisi noudattaa erikseen rajattavilla herkillä alueilla. Perusvaatimustason kohtuullistamisen yhteydessä eduskunta on korostanut, että normaalitilanteessa edellytettävän
vaatimustason voi täyttää esimerkiksi kolmiosaisen saostussäiliön ja maaperäkäsittelyn muodostamalla käsittelyjärjestelmällä. Sääntely on kuitenkin lähtökohtaisesti teknologianeutraalia ja monenlaiset vaihtoehdot ovat mahdollisia.
Lisäksi hajajätevesiasetuksen siirtymäsäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että voimassa olevan asetuksen voimaan tullessa olemassa olleiden käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien siirtymäaikaa jatkettaisiin runsaalla kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2016 asti.
3.2

Yksityiskohtaiset perustelut

1 § Soveltamisala
Asetusta sovellettaisiin kiinteistöjen talousjätevesien käsittelyyn ja johtamiseen, jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon sekä jätevesistä muodostuviin lietteisiin ympäristönsuojelulain 27 b
§:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Asetusta ei siten sovellettaisi kiinteistön jätevesijärjestelmään, joka
on liitetty vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Tällöin vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitos
huolehtisi jätevesien käsittelystä toiminta-alueellaan jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevan
ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti. Kiinteistön viemäröinnin rakentamisessa noudatettaisiin
maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä.
Asetusta ei myöskään sovellettaisi talousjätevesiin silloin, jos toimintaan tarvitaan ympäristölupa.
Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n 13 a kohdan mukaisesti ympäristölupa vaaditaan
pääsääntöisesti vähintään sadan (100) henkilön jätevesien käsittelemiseen tai johtamiseen muualle
kuin vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Ympäristöluvan edellyttämissä tilanteissa lupaehdoissa
asetetaan tapauskohtaisesti ne vaatimukset, jotka käsittelyn on täytettävä. Siten esimerkiksi yli sadalle (100) henkilölle tarkoitetun kurssikeskuksen jätevesiin ei sovellettaisi asetusta vaan jätevesien
käsittelyn on täytettävä voimassa olevan ympäristöluvan ehdot. Vastaavasti asetusta ei myöskään
sovellettaisi ympäristölupaa edellyttävän elinkeinotoiminnan jätevesien käsittelyyn.
Vesihuoltolaitoksen liittyjämäärä viemäriverkostoon saattaa kuitenkin olla alle 100 asukasta, jolloin
jätevesien johtamiseen ei pääsääntöisesti tarvita ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 13 a kohdan mukaisesti ympäristölupaa. Tällöin tätä asetusta sovellettaisiin kiinteistön jätevesijärjestelmän sijasta
vesihuoltolaitokseen, jonka olisi täytettävä asetuksessa esitetyt vaatimukset. Mahdollisuutta määrittää kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä ankarampia vaatimuksia tällaisille pienille vesihuoltolaitoksille on tarkasteltu jäljempänä 4 §:n yhteydessä. Tätä asetusta sovellettaisiin myös kahden tai
useamman kiinteistön yhteiseen jätevesien käsittelyyn silloin, kun ne eivät muodosta vesihuoltolaitosta ja ympäristölupa ei ole tarpeen. Lisäksi asetusta sovellettaisiin vesihuoltolaitosten toimintaalueilla kiinteistöön, jonka kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on vapauttanut vesihuoltolain
11 §:n nojalla liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin.
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Ympäristönsuojelulain 27 b §:n 2 momentin mukaisesti vähäiset talousjätevedet voidaan johtaa
puhdistamatta maahan, jos ne eivät sisällä vesikäymälän jätevesiä ja niistä ei aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa. On huomattava, että lain sanamuodosta seuraa velvoite jätevesien käsittelyyn
aina, kun jätevesiä johdetaan suoraan pintavesiin, riippumatta siitä onko määrä vähäinen. Siten esimerkiksi rantasaunan jätevedet on ympäristönsuojelulain 27 b §:n perusteella jo nykyisellään puhdistettava asianmukaisesti ennen johtamista pintavesiin. Jos kuitenkin jätevesien määrä on vähäinen
eikä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheudu, jätevedet voidaan johtaa käsittelemättömänä maahan. Käytössä olevissa vesikäymälättömissä asuinkiinteistöissä jätevesimäärä olisi yleensä vähäinen
silloin, kun vuotuinen käyttö asukasvuorokausina on vähäistä ja käytettävä talousvesi kannetaan tai
johdetaan siihen verrattavalla tilapäisellä vesijohdolla tai kiinteistö muutoin on veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton.
Asetuksen 5 §:n mukainen selvitys jätevesijärjestelmästä tulee tehdä kaikilla kiinteistöillä riippumatta jätevesien määrän vähäisyydestä. Voimassa olevan hajajätevesiasetuksen mukaan selvitys jätevesijärjestelmästä on tullut laatia viimeistään vuoteen 2008 mennessä.
2 § Haja-asutuksen kuormitusluku
Ympäristönsuojelulain 3 a lukuun lisättiin voimassa olevasta hajajätevesiasetuksesta keskeiset määritelmät. Lain 27 a §:ssä määritellään talousjäteveden, jätevesien käsittelyjärjestelmän, jätevesijärjestelmän, haja-asutuksen kuormitusluvun, käsittelemättömän jäteveden ja lietteen käsitteet. Kuormitusluku määritellään lain tasolla vain yleisesti ja siihen liittyvistä lukuarvoista on siten tarpeen
säätää tarkemmin uudessa asetuksessa.
Haja-asutuksen kuormitusluku määritellään siten, että se vastaa tavanomaisilla vesi- ja viemärilaitteilla (paineellinen talousvesijärjestelmä, lämmin- ja kylmävesijohdot, vesikäymälä) varustetussa
kiinteistössä asuvan henkilön käsittelemättömien jätevesien vuorokautista kuormitusta (grammaa
henkilöä kohden vuorokaudessa, g / hlö d). Haja-asutuksen kuormitusluku asetettaisiin erikseen kullekin kuormitusta kuvaavalle suureelle, jotka olisivat orgaanisen aineen määrä mitattuna seitsemän
vuorokauden biologisena hapenkulutuksena (BHK7), kokonaisfosforin (P) määrä ja kokonaistypen
(N) määrä. Tarvittavat suureiden mittaukset suoritettaisiin edustavista näytteistä hyvää kansainvälistä laboratoriokäytäntöä noudattaen. Kuormitusluvun normitetut arvot olisivat orgaanisen aineen
(BHK7) osalta 50 g / hlö d, kokonaisfosforin (P) osalta 2,2 g / hlö d ja kokonaistypen (N) osalta 14
g / hlö d. Talousjäteveden eri jakeiden osuudet haja-asutuksen kuormitusluvuissa olisivat, ellei luotettavasti toisin voida osoittaa, asetusehdotuksen liitteen 1 kohdan C taulukon 1 mukaiset. Taulukon
1 arvot perustuvat tämän hetken tietoon kiinteistökohtaisten jätevesien ja niiden eri jakeiden likaainekuormituksista.
Kuormitusluku on tarpeen, koska sen ja asukasmäärän avulla voidaan määrittää yksinkertaisesti ja
riittävän luotettavasti tavanomaisessa asumisessa syntyvien käsittelemättömien jätevesien kuormitus. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksittäisessä kohteessa käsittelemättömän jäteveden
kuormituksen määrittäminen mittauksin on ollut ongelmallista ja epätarkkaa. Käsittelemättömien
talousjätevesien kuormitus on tavanomaisissa asuinkiinteistöissä haja-asutuksen kuormitusluku kerrottuna jätevesijärjestelmän piirissä olevien asukkaiden keskimääräisellä lukumäärällä. Määrittelyn
lähtökohtana on, että normaalissa asumiskäytössä kiinteistön jätevesien ja sen eri jakeiden keskimääräinen kuormitus muuttuu helposti todettavissa olevan asukasmäärän mukaisesti. Käsittelemättömien talousjätevesien kuormituksen normittamisen perustelut on esitetty edellä haja-asutuksen
kuormitusluvun perusteluissa.
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Mikäli talousjätevedet syntyvät muusta toiminnasta kuin asumisesta, käsittelemättömien jätevesien
kuormitus on puhdistamon keskimääräinen vuorokauden tulokuorma. Mikäli tätä ei voida muuten
luotettavasti riittävällä tarkkuudella määrittää, se tulisi selvittää riittävin mittauksin. Käsittelemättömien talousjätevesien kuormitus on se kuormitustaso, josta 3 §:n kuormituksen vähentämisprosentti määräisi suurimman sallittavan kuormituksen ympäristöön.
3 § Vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle
Talousjätevesien käsittelyjärjestelmälle on asetettu yleiset vaatimukset ympäristönsuojelulain 27 c
§:ssä. Käsittelyjärjestelmän tulee soveltua käyttökohteeseen ottaen huomioon kiinteistön käytöstä
aiheutuva käsittelemättömän jäteveden kuormitus, muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, ympäristön pilaantumisen vaara ja ympäristöolosuhteet. Lisäksi ympäristönsuojelulain 27 c §:n 2 momentissa säädetään, että käsittelyjärjestelmä on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten,
että sillä voidaan kohtuudella normaalikäytössä olettaa saavutettavan asetuksessa talousjätevesien
käsittelylle tarkemmin määriteltävä käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen perustuva riittävä
puhdistustaso. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että käsittelyjärjestelmää valittaessa on otettu
huomioon käyttökohteen jätevesien määrä ja laatu ja niiden vaihtelut ei vain alkuperäisen käyttäjän
osalta vaan myös koko kohteen elinkaaren aikana. Asumisjätevesien laatuun ja määrään vaikuttaa
asukkaiden lukumäärä. Jätevesijärjestelmä tulisi suunnitella ja toteuttaa siten, että se toimisi kelvollisesti paitsi nykytilanteessa myös silloin, kun kiinteistön haltijan vaihduttua asukasmäärä ja siitä
aiheutuva jätevesikuorma muuttuu. Jätevesien käsittelyjärjestelmän tulisi olla käyttökelpoinen koko
suunnitellun elinkaaren ajan kiinteistön todennäköisissä käyttötilanteissa.
Jätevesien ympäristöhaitan merkittävyyttä kuvaa selkeimmin kuormituksen suuruus. Ympäristöhaitan ehkäisemisen kannalta ei ole juuri merkitystä, vähennetäänkö kuormitusta esimerkiksi jäteveden
puhdistusta tehostamalla tai ehkäisten ennalta jätevesikuormituksen syntyä esimerkiksi kuivakäymälöillä. Ehdotetuissa käsittelyvaatimuksissa voidaan eri viemäröinti- ja käsittelyjärjestelmien
ominaisuudet ottaa huomioon ympäristön kannalta tasapuolisesti. Vaatimukset eivät rajaisi toimintaa pelkästään jätevesien käsittelyyn vaan kuormituksen vähentämistoimia voidaan kohdistaa koko
jätevesijärjestelmään ja sen käyttöön. Näin luotaisiin edellytyksiä kehittää, ei vain talousjätevesien
puhdistusta, vaan koko jätevesijärjestelmää ympäristökuormituksen vähentämiseksi toiminnallisesti
ja taloudellisesti mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tapauskohtaisessa tarkastelussa enimmäiskuormitusarvot voidaan muuntaa asetusehdotuksen liitteen 1 taulukon 1 tietojen perusteella talousjätevesien käsittelytehovaatimuksiksi tai puhdistetun jäteveden pitoisuusvaatimuksiksi. Niitä käytettäisiin suunnittelussa kun valitaan kohteeseen parhaiten soveltuvaa jätevesijärjestelmää ja sen käsittelylaitteita.
Jätevesistä aiheutuva enimmäiskuormitus ympäristöön edellyttäisi talousjätevesistä johtuvan kuormituksen vähentämistä orgaanisen aineen osalta seitsemän vuorokauden biologisella hapenkulutuksella (BHK7) mitattuna vähintään 80 %, kokonaisfosforin (P) osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen (N) osalta vähintään 30 % verrattuna käsittelemättömien talousjätevesien kuormitukseen. Tällöin tavanomaisessa asumisessa yhden henkilön talousjätevesistä ympäristöön joutuva enimmäiskuormitus saisi olla orgaanisen aineen (BHK7) osalta enintään 10 g / hlö d, kokonaisfosforin (P)
osalta enintään 0,66 g / hlö d ja kokonaistypen (N) osalta enintään 9,8 g / hlö d.
Päästövaatimukset koskisivat talousjätevesien yleisimpiä lika-ainepäästöjä. Käsitellyille jätevesille
ei annettaisi erillisiä hygieenisyysvaatimuksia. Asetettavat päästövaatimukset edellyttäisivät kuitenkin sellaista jätevesijärjestelmää, että käsiteltyjen ympäristöön joutuvien jätevesien hygieeninen laatu olisi oleellisesti saostuskaivoissa käsiteltyjä jätevesiä parempi. Vaatimukset täyttävässä jätevesi-
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en käsittelyssä ulosteperäisten bakteerien poistuma olisi yleensä yli 95 %. Käsittelyvaatimuksilla
vähennettäisiin välillisesti jätevesistä aiheutuvaa talousvesikaivon ja asuinympäristön pilaantumisriskiä. Mikäli jätevedet kaikesta huolimatta aiheuttaisivat vaaraa terveydelle, myös terveydensuojeluviranomainen voisi terveydensuojelulain (763/1994) keinoin edellyttää kiinteistön haltijaa käsittelemään jätevedet terveydelle vaarattomiksi.
4 § Ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla
Kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksillä ohjata asetuksen normitasoa joustavammin jätevesien
käsittelyä alueellaan. Ympäristönsuojelulain 27 c §:n 3 momentin mukaan 2 momentissa tarkoitetun
puhdistustason sijaan sovelletaan ankarampia puhdistusvaatimuksia, jos niistä muualla laissa säädetään. Puhdistustasoa koskevia vähimmäisvaatimuksia ei sovelleta myöskään alueilla, joita koskevat
kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelulain 19 §:n 2 momentin mukaan kunnan
ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea muun muassa vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.
Eduskunta on ympäristönsuojelulain muutoksen hyväksyessään katsonut, että kunnan tulisi kiinnittää erityistä huomiota ympäristönsuojelumääräysten antamista harkitessaan sellaisiin vesistöalueisiin tai niiden osiin, joilla haja-asutuksen jätevesien aiheuttama kuormitus on arvioitu merkittäväksi
vesien hyvän tilan tavoitteen saavuttamisen kannalta. Koska vesienhoitosuunnitelmat kattavat laajoja vesistöalueita eikä niistä uudessa sääntelytilanteessa muutoinkaan ole kaikilta osin johdettavissa
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, tulisi ympäristönsuojelumääräysten tarvetta arvioida kunkin
konkreettisen, rajatun alueen osalta erikseen. Lain muutos johtaa siten kunnissa tarpeeseen tarkastella ympäristönsuojelumääräysten mahdollista muutostarvetta.
Ankarammat puhdistusvaatimukset ovat tarpeen esimerkiksi ranta-alueilla ja tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain nojalla selvittäneet tärkeitä ja muita vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita sekä pohjavesialueiden maa- ja kallioperän yleispiirteitä ja niihin kohdistuvia riskejä. Suomessa oli vuonna 2010 määritelty kaikkiaan noin 3800 vedenhankinnalle tärkeää tai siihen soveltuvaa pohjavesialuetta. Nämä laaditut selvitykset antavat kunnille hyvän
pohjan arvioida tarvetta pykälässä tarkoitetuille ankarammille puhdistusvaatimuksille.
Hajajätevesiasetusta sovelletaan niiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn, joita ei liitetä viemäriverkostoon ja joilta ei edellytetä ympäristölupaa. Lupakynnyksen alapuolelle jääviä, hajajätevesiasetuksen soveltamisalaan kuuluvia pieniä jäteveden puhdistamoita ovat paitsi kiinteistöjen
omat ja yhteiset pienpuhdistamot myös esimerkiksi pienten kylien yhteiset jätevedenpuhdistamot
sekä viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien oppilaitosten tai matkailualan taikka muun sellaisen
elinkeinotoiminnan puhdistamot, joilla käsiteltävä jätevesi ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan
vastaa asumisessa syntyvää jätevettä. Käsiteltävien jätevesien määrä ja lika-ainepitoisuus on tällaisilla puhdistamoilla tyypillisesti selvästi suurempi kuin tavallisella asuinkiinteistöllä, minkä vuoksi
voi usein olla perusteltua edellyttää tapauskohtaisesti tehokkaampaa jätevesien käsittelyä. Kunnan
ympäristönsuojelumääräyksiä annettaessa voitaisiin vastaavasti ottaa huomioon myös tällaisten
asumiseen rinnastuvien muiden toimintojen jätevesien käsittelylle asetettavat vaatimukset.
Ympäristönsuojelulain 27 c §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään ohjeellisesta puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan vähimmäispuhdistustasoa ankarampia vaatimuksia. Eduskunnan tar-
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koituksena on ollut, että ohjeellisesta tasosta säätäminen ohjaisi käytäntöä siten, että toisena pääosin
käytettävänä vaatimustasona olisi voimassa olevan hajajätevesiasetuksen 4 §:n 2 momentin mukainen ankarampi taso. Tämä yhdenmukaistaisi jätevesijärjestelmien suunnittelukäytäntöjä ja paikallisten määräysten laadintaa. Ohjeellisen puhdistustason mukainen jätevesistä aiheutuva enimmäiskuormitus ympäristöön edellyttäisi talousjätevesistä johtuvan kuormituksen vähentämistä orgaanisen aineen osalta seitsemän vuorokauden biologisella hapenkulutuksella (BHK7) mitattuna vähintään 90 %, kokonaisfosforin (P) osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen (N) osalta vähintään 40 %
verrattuna käsittelemättömien talousjätevesien kuormitukseen.
Alueet, joille ympäristönsuojelumääräyksillä annettaisiin 3 §:n vähimmäispuhdistustasosta poikkeavia vaatimuksia, olisi sopivaa ja suositeltavaa suunnitella yhdenmukaisin perustein esimerkiksi
vesihuoltolain 5 §:ssä tarkoitetun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman kanssa. Näin voitaisiin varmistua, että ympäristönsuojelumääräykset ja vesihuollon kehittämissuunnitelma ja niiden
toimeenpano täydentäisivät riidattomasti toisiaan. Aluerajauksissa voitaisiin ottaa huomioon muun
muassa ympäristönsuojelun paikallinen tarve, viemäriverkostojen ulkopuolella olevien asuntojen ja
henkilöiden määrä ja tiheys sekä todennäköinen maankäytön kehittyminen. Kiinteistökohtaisen vesihuoltosuunnittelun kehittämishankkeissa on saatu myönteisiä kokemuksia alueellisten vyöhykkeiden käytöstä jätevesihuollon kehittämisen ohjauksessa. Alueellisten ympäristö- ja asuinolosuhteiden
perusteella viemäriverkostojen ulkopuoliset alueet on jaettu alueisiin, vyöhykkeisiin, joille kullekin
on asetettu omat olosuhteet huomioon ottavat talousjätevesien käsittelyn vähimmäisvaatimukset.
5 § Selvitys jätevesijärjestelmästä
Jotta olisi mahdollista arvioida täyttääkö jätevesijärjestelmä sille asetetut vaatimukset, kiinteistössä
tulisi olla selvitys jätevesijärjestelmästä. Vaatimus selvityksestä koskee erityisesti niitä hajajätevesiasetuksen voimaan tullessa vuonna 2004 olemassa olleita kiinteistöjä, jotka kuuluisivat 10 §:n 1
momentin mukaisen siirtymäsäännöksen piiriin. Uusista tai tehostettavista vanhoista jätevesijärjestelmistä, joiden rakentamiseen tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva lupa, on laadittava
jäljempänä 6 §:ssä tarkoitettu suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Tämä olisi tarkempi kuin selvitys
jätevesijärjestelmästä. Jos jätevesijärjestelmästä on suunnitelma, olisi selvitys jätevesijärjestelmästä
tarpeeton.
Selvityksen tulisi olla riittävän tarkka, jotta sen perusteella voitaisiin arvioida täyttääkö jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimukset. Mikäli käytössä olevan jätevesijärjestelmästä ei ole olemassa luotettavaa tietoa arvioinnin tekemiseksi, selvityksen yhteydessä olisi tullut suunnitella ja toteuttaa tarvittavat mittaukset esimerkiksi kunnan ympäristöviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi
selvityksen tulisi olla sellainen, että sen perusteella voitaisiin laatia asianmukaiset 7 §:ssä tarkoitetut
käyttö- ja huolto-ohjeet.
Kiinteistön haltijan on esitettävä selvitys kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle pyydettäessä.
Kunta voi ympäristönsuojelumääräyksellä asettaa kiinteistön haltijoille velvoitteen toimittaa ympäristöviranomaiselle kopio jätevesijärjestelmän selvityksestä, mikäli se todetaan valvonnan kannalta
tarpeelliseksi. Myös ympäristönsuojeluviranomainen voi valvontatoimensa suorittamiseksi erikseen
pyytää kiinteistöltä selvitystä jätevesijärjestelmästä, jolloin kiinteistön haltija on velvollinen täyttämään pyynnön. Säännöksellä on pyritty luomaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellytykset toteuttaa asetuksen toimeenpanoa ja valvontaa tehokkaasti ja siinä laajuudessa kuin se kunnan omat olosuhteet huomioon ottaen todetaan tarkoituksenmukaiseksi.
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Jätevesijärjestelmän selvitys on 6 §:ssä tarkoitettua jätevesijärjestelmän suunnitelmaa yleispiirteisempi. Selvitykselle on asetettu yleiset vaatimukset liitteen 1 kohdassa 2 B. Selvityksen tulisi sisältää muun muassa asemapiirros, jossa esitetään jätevesijärjestelmän hoitoa, huoltoa ja valvontaa
edellyttävien laitteiden sijainti sekä jätevesien purkupaikka. Tarkoituksena on ollut, että kiinteistön
haltija voi tehdä selvityksen itse perehdyttyään yleisesti saatavilla oleviin ympäristöviranomaisten
ohjeisiin. Selvitys on voitu teettää myös vesihuollon palveluihin erikoistuneilla yrityksillä.
6 § Jätevesijärjestelmän suunnitelma ja rakentaminen
Jätevesijärjestelmästä olisi tehtävä suunnitelma, joka olisi liitettävä rakentamisen lupahakemukseen
tai ilmoitukseen. Lupahakemuksen käsittelystä ja suunnittelijoiden kelpoisuudesta sekä suunnitelmien laatutasosta ja lupamaksuista on voimassa mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Jätevesijärjestelmän suunnitelmille on asetettu vaatimuksia muun muassa ympäristönsuojelulain 6 §:ssä
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sijoituspaikan valintaan liittyen sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä niiden perusteella annetussa Suomen rakennusmääräyskokoelmassa. Näiden lisäksi asetuksen liitteen 1 kohdassa 2 A annettaisiin jätevesijärjestelmän
suunnitelmalle erityisvaatimuksia.
Suunnitelma jätevesijärjestelmästä olisi tehtävä aina, kun maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää
rakennus- tai toimenpidelupaa taikka rakentamisilmoitusta tarvitsevaa rakennuskohdetta ei liitetä
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Suunnitelman laadinnasta vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä ja hänen erityissuunnittelijansa. Suunnittelija vastaa Suomen rakentamismääräyskokoelman
osan A 2 ja maankäyttö- ja rakennuslain 120 §:n mukaisesti, että hakija on tietoinen rakennettavalle
jätevesijärjestelmälle asetetuista vaatimuksista, ja että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset.
Rakentamisessa ja sen valvonnassa sovellettaisiin maankäyttö- ja rakennuslakia ja sen toimintamuotoja rakentamisen hyvän laadun varmistamiseksi. Rakentamista käsittelevän luvan tai ilmoituksen
yhteydessä rakennusvalvontaviranomainen varmistaisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, että
hakijalla on rakentamisen kannalta riittävä asiantuntemus käytössään. Lupapäätöksessä voidaan
määrätä lupaehdoista ja määrätä esimerkiksi kvv-työnjohtajasta ja viranomaiskatselmuksesta. Toimenpidelupien osalta lupaedellytysten täyttymistä harkitaan vain toimenpiteen maankäytöllisten,
ympäristöllisten ja terveydellisten vaikutusten kautta. Vastuu jätevesijärjestelmän suunnitelmista ja
niiden asianmukaisesta toteuttamisesta sekä jätevesijärjestelmälle asetettujen vaatimusten täyttämisestä olisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa talousjätevesien puhdistustasoa koskevien vaatimusten
täyttymistä rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.
Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että suunnitelmassa on jätevesien käsittelylaitteiden sijoittelussa otettu huomioon märän ajan tulvimisalueet,
jätevesien purkupaikka on ympäristönsuojelulain 6 §:n periaatteiden mukaisesti ympäristön kannalta mahdollisimman haitaton siten, ettei jätevesistä aiheudu talousvesikaivon veden pilaantumisen
vaaraa ja että jätevesikäsittelyn lietehuollon ja muun käytön vaatimukset on suunnitelmissa otettu
asianmukaisesti huomioon.
Jätevesijärjestelmän suunnittelun mitoitusperusteena käytetään liitteen 1 kohdan 2 C mukaan yleensä asukaslukua, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala neliömetreissä luvulla 30, kuitenkin siten, että mitoituksen asukasluku on vähintään viisi. Eduskunta on ympäristönsuojelulain muutosta
käsitellessään kiinnittänyt huomiota siihen, että huoneistoala ei saa olla mitoituksessa määräävä tekijä, jos kiinteistöllä asuu suuresta huoneistoalasta riippumatta todellisuudessa vain muutama henki-
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lö. Tällaisessa tilanteessa järjestelmä tulisi suunnitella ottaen huomioon tilanne, jossa kiinteistöllä
asuu sen kapasiteetin mukainen määrä henkilöitä. Järjestelmä voitaisiin kuitenkin suunnitelmassa
esittää toteutettavaksi vaiheittain, jos kiinteistöllä järjestelmän rakennushetkellä asuu olennaisesti
vähemmän henkilöitä.
7 § Jätevesijärjestelmän käyttö ja huolto
Jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava kiinteistöllä käyttö- ja huolto-ohjeet. Käytössä oleville
jätevesijärjestelmille käyttö- ja huolto-ohje tuli voimassa olevan hajajätevesiasetuksen mukaan laatia viimeistään vuoden 2008 alkuun mennessä. Jätevesijärjestelmää on hoidettava käyttö- ja huoltoohjeen mukaisesti. Luvanvaraisen rakentamisen yhteydessä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huoltoohje vastaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:ssä tarkoitetun rakennuksen käyttö- ja huoltoohjeen jätevesijärjestelmää käsittelevää osaa. Tälle osalle on asetettu hajajätevesiasetuksella erityisvaatimuksia. Kunnan toimivaltainen viranomainen varmistaisi, että kiinteistölle on laadittu asianmukainen ja vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmän käyttö- ja hoito-ohje ennen kuin jätevesijärjestelmä hyväksytään otettavaksi käyttöön.
Käyttö- ja huolto-ohjeen tulisi sisältää 5 §:ssä tarkoitetun jätevesijärjestelmän selvityksessä tai 6
§:ssä tarkoitetussa toteutetussa suunnitelmassa esitetyt säännöllistä hoitoa ja huoltoa tarvitsevat
kohteet. Ohje olisi saatettava ajan tasalle toteutettavien jätevesijärjestelmän muutos- ja tehostamistoimenpiteiden yhteydessä. Käyttö- ja huolto-ohjeen sisällölle asetettaisiin vaatimuksia asetuksen
liitteessä 2. Ohjeissa olisi käsiteltävä muun muassa säännöllistä hoitoa ja huoltoa edellyttävät kohteet, niissä tehtävät toimenpiteet, toiminta vikatilanteissa sekä suunnittelijan, rakentajan ja valvontaviranomaisen yhteystiedot. Lisäksi jätevesien käsittelyyn liittyen olisi esitettävä ohjeet lietteenpoistosta sekä toiminnalle kriittisten rakenteiden määräaikaistarkistuksista. Jätevesien umpisäiliöiden kunnon seuraamiseksi ohjeissa olisi oltava kirjanpitomalli säiliöiden tyhjennyksistä.
Kiinteistöllä olevilla käyttö- ja huolto-ohjeilla varmistetaan, että tieto jätevesijärjestelmän hoidon ja
huollon tarpeesta siirtyy kiinteistön uudelle haltijalle omistajan vaihtumisen yhteydessä. Käyttö- ja
huolto-ohje on myös kooste jätevesijärjestelmän hoidon ja huollon tarpeista, joihin perustuen alan
yritykset voisivat kehittää toimintaansa ja tarjota kiinteistölle tämän tarvitsemia palveluja.
8 § Jäteveden käsittelyjärjestelmiä koskevan tiedon seuranta ja saatavuus
Suomen ympäristökeskukselle on hajajätevesiasetuksessa säädetty tehtäväksi seurata alan tutkimusta ja kehitystä. Suomen ympäristökeskuksen tulee pitää yllä luotettavaa tietoa yleisimmin käytössä
olevista talousjätevesien käsittelyjärjestelmistä ja niiden ominaisuuksista erityisesti suhteessa asetuksen asettamiin vaatimuksiin. Sekä suomen- että ruotsinkielisen tiedon tulisi olla helposti suunnittelijoiden, rakentajien, viranomaisten, laitetoimittajien sekä alalla toimivien hoitoja huoltopalveluja
tuottavien yritysten saatavissa, mitä tarkoitusta varten Suomen ympäristökeskus ylläpitää talousjätevesien käsittelyä koskevia laajoja www-sivuja (www.ymparisto.fi/hajajatevesi).
Suomen ympäristökeskus on velvollinen seuraamaan alan kehitystä ja tutkimusta. Luotettavaan
puolueettomaan tietoon perustuen Suomen ympäristökeskus päivittää ylläpitämäänsä tiedostoa.
Suomen ympäristökeskusta ei edelleenkään velvoitettaisi tutkimaan jätevesien käsittelyjärjestelmiä.
Tehtävänä olisi eri toimijoiden tekemiin tutkimuksiin ja tietoihin perustuen koota ja välittää tietoa
eri käsittelyjärjestelmien ominaisuuksista, kuten esimerkiksi puhdistuksen tehokkuudesta ja millä
edellytyksillä käsittelylaitteella voidaan saavuttaa 3 §:n jätevesien käsittelyvaatimukset. Suomen
ympäristökeskuksen tehtävänä on kiinnittää erityistä huomiota aineiston luotettavuuteen, jota arvi-
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oidaan tieteellisin perustein. Suomen ympäristökeskus ei olisi vastuussa sille muualta toimitetun
tiedon oikeellisuudesta vaan siitä vastaisi tiedon toimittaja.
Suomen ympäristökeskuksen tiedosto kiinteistökohtaisista jätevesiesijärjestelmistä ja niiden ominaisuuksista on luoneeltaan rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja kiinteistön haltijoiden
toimintaa ohjaavaa, ei sitä sääntelevää. Puhdistuslaitteen tai -menetelmän puuttuminen yleisesti saatavilla olevasta tiedostosta ei olisi laitteen käytön este. Käyttäjän olisi tällöin osoitettava tapauskohtaisesti, joko muiden käsittelyjärjestelmien toiminnan tulosten perusteella tai rakennettavasta järjestelmästä tehtävien toimintaselvitysten perusteella, että kohteen jätevesien käsittely täyttää sille asetetut vaatimukset.
Suomen ympäristökeskuksen arvioimaa luotettavaa tietoa voidaan soveltaa asetuksen toimeenpanossa. Jos tiedon perusteella voidaan todeta, että tietty jätevesijärjestelmä täyttää sille asetetut puhdistustasoa koskevat vaatimukset, voi jätevesijärjestelmän suunnittelija yleensä tämän tiedon pohjalta arvioida, miten se yksittäisessä kohteessa täyttäisi kyseiset vaatimukset. Jätevesijärjestelmän
käytön valvonnassa ympäristöviranomaisen lähtökohtana olisi tällöin, että jätevesijärjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset, jos jätevesijärjestelmä on suunniteltu asianmukaisesti, rakennettu
suunnitelmien mukaan ja hoidettu ja huollettu sitä käsittelevän ohjeen mukaisesti ja jätevesijärjestelmän toimintatila on suunnitelman edellyttämässä kunnossa.
9 § Voimaantulo
Uusi hajajätevesiasetus tulisi voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2011. Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva hajajätevesiasetus, joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.
10 § Siirtymäsäännökset
Uutta hajajätevesiasetusta sovellettaisiin heti sen voimaantulosta lähtien rakennettaessa uusia rakennuksia. Vastaavasti asetusta sovellettaisiin heti sen voimaantulosta lähtien 2 momentin mukaisesti, jos kiinteistöllä tehdään korjaus- tai muutostöitä, jotka laajuudeltaan ovat verrattavissa uudisrakentamiseen, toteutetaan vähäistä suurempaa lisärakentamista tai jätevesijärjestelmää muutetaan
olennaisesti siten, että siihen vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupa tai toimenpidelupa taikka rakentamista koskeva ilmoitus. Uutta asetusta sovellettaisiin myös vuosina
2004 – 2010 rakennettuihin, voimassa olevan hajajätevesiasetuksen vaatimukset täyttäviin jätevesijärjestelmiin. Koska jätevesien käsittelyltä edellytettyä puhdistustasoa uudessa asetuksessa yleisesti
ottaen lasketaan, täyttäisivät nämä vuoden 2004 jälkeen rakennetut järjestelmät myös uudet vaatimukset, kun niiden käytöstä ja huollosta huolehditaan asianmukaisesti.
Voimassa olevan hajajätevesiasetuksen voimaan tullessa olemassa vuonna 2004 olleet käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät tulisi saattaa vastaamaan asetuksen vaatimuksia viimeistään viidessä vuodessa asetuksen voimaantulosta eli 15 päivä maaliskuuta 2016 mennessä. Voimassa olevan hajajätevesiasetuksen mukainen siirtymäaika ulottuu 1 päivään tammikuuta 2014 saakka, mutta valtioneuvosto ilmoitti jo ympäristönsuojelulain muuttamista koskevan hallituksen esityksen antamisen
yhteydessä syksyllä 2010, että siirtymäaikaa olisi tarpeen jatkaa noin kahdella vuodella. Myös
eduskunta katsoi, että uuden asetuksen siirtymäaikaa on tarpeen pidentää kahdella vuodella siten
kuin hallituksen esityksen antamisen yhteydessä arvioitiin.
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Kiinteistöillä on jo voimassa olevan hajajätevesiasetuksen nojalla oltava jätevesijärjestelmää koskeva selvitys sekä hoito- ja huolto-ohje. Niihin liittyen ei siten ole enää tarpeen säätää erityisestä siirtymäajasta.
4
4.1

Asetusehdotuksen vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset

Hajajätevesiasetuksen siirtymäajan piiriin kuuluvat ne kiinteistöt, joilla on asetuksen voimaan tullessa 1 päivänä tammikuuta 2004 ollut parantamistoimia edellyttävä käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä. Näillä kiinteistöillä toimeenpanosta on arvioitu aiheutuvan nykyisellä kustannus- ja vaatimustasolla keskimäärin 4000 euron lisäinvestointikustannukset, kaikkiaan noin 800 - 1000 miljoonaa euroa. Kiinteistökohtaisten kustannusten vaihtelu on suurta, yleensä välillä 1000 – 10 000 euroa, riippuen rakennuspaikan olosuhteista sekä olemassa olevan jätevesijärjestelmän käyttökelpoisuudesta ja kunnostustarpeesta.
Hajajätevesiasetuksen siirtymäajan jatkaminen kahdella vuodella merkitsee sitä, että asetuksen arvioidut kustannukset ja ympäristövaikutukset realisoituvat kaksi vuotta suunniteltua myöhemmin.
Edellä ympäristönsuojelulain uuden 3 a luvun yhteydessä kuvattu automaattilykkäys yli 68vuotiaiden kiinteistöille ja ehdotettu siirtymäajan pidennys eivät kuitenkaan koske niitä tilanteita,
joissa rakennetaan kokonaan uusi rakennus tai tehdään merkittäviä saneeraus- ja korjaustöitä kiinteistöllä. Kahden vuoden lisäaika koskisi arviolta noin 120 000 kiinteistöä, jos automaattilykkäyksen ja muiden poikkeusmahdollisuuksien piiriin kuuluvat kiinteistöt vähennetään siirtymäajan piiriin kuuluvista yhteensä noin 200 000 kiinteistöstä.
Jätevesien käsittelylle asetetun vaatimustason laskeminen voimassa olevan hajajätevesiasetuksen 4
§:n 1 momentissa säädetystä tasosta 2 momentissa säädettyyn alempaan vaatimustasoon vaikuttaisi
jätevesijärjestelmien rakentamiskustannuksiin osin välittömästi ja osin vasta pidemmällä aikavälillä
laitemarkkinoilla tapahtuvin muutoksin. Sovellettava perustekniikka on alemmalla vaatimustasolla
käytännössä hyvin samankaltaista kuin asetuksen nykyisellä vaatimustasolla, vaikkakin se voidaan
toteuttaa usein jossain määrin yksinkertaisempana. Tällöin jätevesijärjestelmien tehostamistoimien
rakennuskustannusten voidaan arvioida olevan keskimäärin noin 3000 - 4000 euroa (eli 10 – 20 %
vähemmän kuin nykyisellä vaatimustasolla). Säästöt kustannuksissa syntyvät lähinnä siitä, että rakenteiden mitoituksessa ja laitevarustelussa voidaan tinkiä. Myös hoidon ja huollon vaatimukset
vähenevät. Alempi vaatimustaso saattaa myös hidastaa jätevesilaitteiden hoito- ja huoltopalveluiden kysyntää ja kehittymistä. Siirtymäajan piirissä olevien kiinteistöjen osalta kyse voisi olla noin 75 – 100 miljoonan euron säästöistä kiinteistöjen omistajille. Säästöt kustannuksissa kohdistuvat siirtymäajan piirissä olevien kiinteistöjen lisäksi myös haja-asutusalueella tapahtuvaan uudisrakentamiseen. Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla rakennetaan vuosittain noin 4000 – 5000
uutta omakotitaloa, joten pitkällä aikavälillä kyse on varsin merkittävästä vaikutuksesta.
Arvioitaessa säädösmuutosten taloudellisia vaikutuksia sekä perustuslakivaliokunnan edellyttämällä
tavalla yleisesti hajajätevesiasetuksen vaatimusten edellyttämien investointien kohtuullisuutta kansalaisten kannalta on keskimääräisten kustannusten lisäksi otettava luonnollisesti huomioon myös
kustannusten varsin suuri vaihteluväli. Kustannusten vaihtelu johtuu osittain sellaisista seikoista,
joihin kiinteistön haltijan on vaikea vaikuttaa, kuten rakennuspaikan sijainnista pohjavesialueisiin ja
vesistöihin nähden taikka rakennuspaikan koosta tai maaperäolosuhteista. Kustannusten vaihteluun
vaikuttavat kuitenkin myös kiinteistön haltijan omat valinnat ja toimenpiteet kuten rakennuksen va-
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rustelutaso ja vedenkulutus sekä olemassa olevan jätevesijärjestelmän asianmukainen käyttö ja
huolto.
Kaiken kaikkiaan eduskunnan hyväksymät ja nyt ehdotetut säädösmuutokset voivat yhteensä merkitä lähivuosina jopa 350 miljoonan euron vähennystä niihin noin 800 – 1000 miljoonan euron investointikustannuksiin, joita hajajätevesiasetuksen toimeenpanosta on arvioitu aiheutuvan siirtymäajan
piirissä oleville kiinteistöille. Lisäksi säädösten toimeenpano lykkääntyisi kahdella vuodella ja kustannusten laskua tapahtuisi myös uudisrakentamisen osalta. Jätevesijärjestelmien rakentamiseen liittyvät markkinat voisivat tämän arvion mukaan pienentyä siten jopa kolmanneksella, millä on luonnollisesti vaikutusta alan yritysten liiketoimintaan.
4.2

Ympäristövaikutukset

Viemäriverkostojen ulkopuolella olevista kiinteistöistä peräisin olevat jätevedet aiheuttavat paikallisesti pohjavesien ja talousvesikaivojen pilaantumista ja asuinympäristön hygieenisyyshaittoja sekä
rehevöittävät yleisesti pintavesiä. Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella on
useilla kiinteistöillä heikkotehoista ja huomattavasti alemmalla tasolla kuin viemäröidyissä taajamissa. Vajaan miljoonan viemäriverkoston ulkopuolella asuvan henkilön talousjätevedet kuormittavat vesiä orgaanisen aineen ja fosforin osalta enemmän kuin yli neljän miljoonan viemäriverkoston
piirissä olevan henkilön yhteensä. Ympäristönsuojelulain 3 a luvun ja ehdotetun asetuksen tarkoituksena on jätevesipäästöjä vähentämällä pienentää viemäriverkostojen ulkopuolella talousvesikaivojen likaantumisen vaaraa ja ehkäistä vesien yleistä rehevöitymistä. Ympäristön tila tulee asetuksen toimeenpanon myötä paranemaan selvästi nykytilaan verrattuna.
Ehdotetun 3 §:n mukaiset vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle vastaavat HELCOMn
hajajätevesien puhdistusta käsittelevää suositusta 28E/6. Tavanomaiseen tilanteeseen sopivia teknisiä ratkaisuja tämän vaatimustason saavuttamiseksi ovat esimerkiksi saostuskaivon jälkeinen maaimeyttämö, saostuskaivon jälkeinen maasuodattamo ja laitepuhdistamo, jossa on biologinen käsittely ja kemikaaleilla fosforin kemiallinen saostus. Talousjätevesien puhdistustason laskeminen verrattuna voimassa olevan hajajätevesiasetuksen vaatimuksiin merkitsee kuitenkin, että parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan verrattuna päästöt ympäristöön orgaanisen aineen ja fosforin osalta sallitaan kaksinkertaisina. Typen puhdistustason osalta ehdotettu puhdistustaso vastaa tilannetta, joka
saavutetaan biologisella käsittelyllä käyttämällä laitetta siten, että typen poistoon ei ole kiinnitetty
erityistä huomiota.
Haja-asutuksen jätevesien osuus ihmisperäisestä fosforikuormituksesta vesistöihin on noin 9 prosenttia. Jos esitettyä vähimmäisvaatimustasoa noudatettaisiin kattavasti koko maassa, hajajätevesien
fosforikuormitus alenisi nykyisestä arvosta 350 - 400 tonnia vuodessa noin 150 tonniin vuodessa,
joten ihmisperäinen fosforikuormitus vesiin alenisi kokonaisuudessaan noin 5 - 6 prosenttiyksikköä.
Nykyisellä vaatimustasolla fosforikuormituksen on arvioitu alenevan 100 tonniin vuodessa, eli eroa
on noin 50 tonnia vuodessa. Fosforikuormituksen kokonaisvähennystavoitteiden kannalta kyse on
merkittävästä erosta erityisesti sellaisilla vesistöalueilla, joilla haja-asutuksen jätevesien osuus fosforikuormituksesta on yli valtakunnallisen keskiarvon. Säädösmuutos tarkoittaisi käytännössä sitä,
että vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisen kannalta olisi tarpeen esittää uusia korvaavia vesiensuojelutoimia ainakin tällaisilla vesistöalueilla.
Haja-asutuksen jätevesien osuus ihmisperäisestä typpikuormituksesta vesiin on noin 3 prosenttia.
Ehdotetun 3 §:n mukaisella typen 30 prosentin poistoteholla päästöjen ympäristöön arvioidaan vähentyvän nykyisestä noin 3700 tonnista noin 2700 tonniin vuodessa eli noin 1000 tonnia. Kun ote-
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taan huomioon typen poistuminen maaperässä ennen pinta-vesiä, vuosittaisen typpikuormituksen
vesiin arvioidaan alenevan noin 700 tonnia. Typpikuormituksen vähentyminen ei ole merkittävä
koko ihmisperäiseen kuormitukseen verrattuna. Vähenemät ovat kuitenkin merkittävät verrattaessa
niitä esimerkiksi HELCOM:n Itämeren suojeluohjelmassa (BSAP) Suomelle esitettyyn typpikuormituksen vähentämistavoitteeseen 1200 tonnia vuodessa.
Esitetty vähimmäisvaatimustaso sopii yleensä ympäristöolosuhteiden vuoksi harvaan hajaasutukseen, jossa tilan väljyys sallii parhaaseen käyttökelpoisen tekniikan tasoon verrattuna suuremman jätevesikuormituksen ilman, että haitat ympäristöön lisääntyvät vastaavalla määrällä. Pelkästään tällä vaatimustasolla ei saavuteta kuitenkaan kaikissa vesistöissä sitä vesien suojelun tasoa,
joka on todettu valtioneuvoston vuoden 2009 lopulla hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa,
vaan tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Näitä korvaavia vesiensuojelutoimia tai niistä aiheutuvia
kustannuksia ei ole tässä yhteydessä kyetty vielä ennalta arvioimaan.
Hajajätevesiasetuksen tavoitteena olevan vesiensuojelun edistämisen kannalta siirtymäajan jatkaminen kahdella vuodella tarkoittaa, että haja-asutuksen jätevesistä aiheutuva kuormitus tulee vähenemään kaksi vuotta arvioitua myöhemmin. Edellä kuvatun arvion mukaisesti yleisen kahden vuoden
lisäajan voi katsoa koskevan noin 120 000 kiinteistöä. Talousjätevesien puhdistustason muutoksen
vaikutukset ulottuvat uudisrakentamisen ja rakennusten varsin pitkän saneeraussyklin huomioon ottaen varsin pitkälle tulevaisuuteen, jopa 60 vuoden ajanjaksolle. Viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla rakennetaan vuosittain noin 4000 – 5000 uutta omakotitaloa. Siirtymäajan piirissä olevat
kiinteistöt muodostavat siten oletettavasti jatkossakin varsin suuren osan kaikista hajaasutusalueiden kiinteistöistä, minkä vuoksi on ympäristövaikutusten kannalta edelleen perusteltua
kohdistaa talousjätevesien käsittelyä koskevien säännösten vaatimukset uudisrakentamisen lisäksi
myös olemassa oleviin rakennuksiin kohtuullisella siirtymäajalla.
4.3

Vaikutukset viranomaisten toimintaan ja kansalaisten asemaan

Voimassa olevien jätevesien käsittelyvaatimusten toimeenpanon hyväksi on hajajätevesiasetuksen
hyväksymisen jälkeen kuluneina noin seitsemänä vuotena ympäristöministeriön, valtion viranomaisten ja kuntien toimesta tehty paljon työtä. Monissa kunnissa on jo 1990-luvulta lähtien edellytetty hajajätevesiasetuksen perusvaatimustasoa vastaavia jätevesijärjestelmiä uudisrakentamisen yhteydessä. Eduskunta on korostanut, että pilaantumiselle herkille alueille säädettävällä ohjeellisella
puhdistustasolla pyritään yhdenmukaistamaan käytäntöjä ja suojaamaan kansalaisten luottamusta
hallinnon toimien johdonmukaisuuteen.
Kansalaisten luottamuksensuojan lisäksi on kuitenkin otettava huomioon, että säädösmuutoksista
aiheutuu myös paljon lisätyötä säädöksiä soveltaville viranomaisille valtionhallinnossa ja erityisesti
kuntien toiminnassa. Haja-asutuksen jätevesihuollon tehostaminen tulevina vuosina edellyttää lisäpanostusta ympäristöhallinnon ja kuntien työhön, jätevesien tehostamisen tarvitsemaan neuvontaan
sekä jätevesijärjestelmien toiminnan ja ympäristö- ja vesistövaikutusten tutkimukseen. Kuntien ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan parissa työskenteleville uusien säännösten opiskeleminen ja
siihen liittyviin koulutuksiin osallistuminen vaatii merkittävää lisäpanostusta vuoden 2011 aikana.
Kuntien lupa- ja valvontaviranomaiset opastavat kuntalaisia asetuksen soveltamisessa, mutta viranomaistoiminnan puolueettomuuden turvaamiseksi heillä ei ole mahdollisuutta yksityiskohtiin menevään neuvontaan kiinteistöllä. Kiinteistökohtaista neuvontaa tullaan siten edistämään valtakunnallisille neuvontajärjestöille suunnattavan avustusmäärärahan avulla.

18
Hajajätevesiasetuksen vaatimusten noudattamiseksi tarpeelliset jätevesijärjestelmän parantamistoimet ja niistä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat käytännössä kiinteistöillä olosuhteista riippuen.
Yksittäistapauksissa hajajätevesiasetuksen vaatimusten noudattaminen saattaa johtaa kiinteistön
haltijan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Eduskunnan hyväksymillä poikkeuslupaharkintaa
täsmentävillä säännöksillä pyritään varmistamaan, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tällaisissa kohtuuttomissa tilanteissa myöntäisi poikkeuksen asetuksen vaatimusten noudattamisesta.
Lain säännöksillä on siten jo pyritty parantamaan sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien eli
erityisesti iäkkäiden, vähätuloisten, pitkäaikaissairaiden tai työttömien henkilöiden asemaa. Ehdotettu asetus ei vaikuta tähän laissa säädettyyn poikkeusmenettelyyn.
5

Asetusehdotuksen valmistelu

Asetusehdotus on valmisteltu ympäristöministeriössä virkatyönä eduskunnan ympäristönsuojelulain
muuttamista koskevan hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä edellyttämällä tavalla (YmVM
18/2010 ja EV 288/2010). Ehdotus voimassa olevan hajajätevesiasetuksen 12 §:n muuttamiseksi ja
siirtymäajan jatkamiseksi kahdella vuodella oli lausunnoilla lokakuussa 2010 ja sai pääosin kannatusta. Lausuntokierroksen aikaan asian käsittely eduskunnassa oli kuitenkin vielä kesken ja monissa
lausunnoissa otettiinkin kantaa myös niihin kysymyksiin, jotka eduskunta on hyväksymillään lainmuutoksilla sittemmin ratkaissut.
Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastusyksikössä.
6

Voimaantulo

Asetusehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2011.

